ZOMER VAN DE VOGELVERSCHRIKKER 2022
Eversel en Ubbersel

EVERSEL
Opzet van de wedstrijd
Het maken van één of meer vogelverschrikker(s) en deze opstellen, zichtbaar voor het
publiek van op de openbare weg in Eversel/Ubbersel ten minste gedurende de ganse
periode vanaf 1 juli tot en met 31 augustus 2022.

Jurering
•
•
•

•
•
•

Ferm Eversel behoudt zich het recht voor om teksten en foto’s aan te wenden bij latere
publicaties.
De jurering gebeurt NIET door een onafhankelijke jury. Enkel het publiek kiest de volgens
hem/haar drie mooiste vogelverschrikkers.
Elke bezoeker krijgt één stemformulier. Hij/zij kiest de volgens hem/haar drie mooiste
vogelverschrikkers en duidt deze aan op het stemformulier. De drie deelnemers met het
meest aantal stemmen ontvangen een ferm prijs.
Geen enkele uitslag is aanvechtbaar.
Enkel correct, leesbaar en volledig ingevulde stemformulieren komen in aanmerking voor de
telling.
De winnaars zullen persoonlijk op de hoogte worden gebracht.

Stemformulier
•

Het stemformulier kan je downloaden op de website van Eversel: www.eversel.be ,
https://www.eversel.be/nl/informatie/nieuwsberichten-evenementen

•
•
•

De deelname is gratis.
De antwoordbladen steek je in de brievenbus van St.- Baaf, Padbroekweg 1 ten laatste op 31
augustus 2022.
Vul het nummer van de vogelverschrikker in op plaats 1, indien je deze het mooiste vindt, op
plaats 2 indien deze volgens jou net niet het mooiste is en op plaats 3 indien hij volgens jou
ook een zeer mooie vogelverschrikker is.

Volg ons op Facebook
Ferm Eversel

WEGBESCHRIJVING
 VERTREK aan het ontmoetingscentrum St.-Baaf, Padbroekweg 1 → 1
 Steek de straat over en sla de Bavostraat in. → 2
 Vervolg de Bavostraat → 3
 Sla rechtsaf, Bavostraat → 4
 Keer om, en sla rechtsaf → 5
 Vervolg de Bavostraat. Einde van de weg sla je linksaf en rij je de Pater Beckersstraat in.
Vervolg deze weg tot aan huis nr. 40/42→ 6
 Kruispunt over en Pater Beckersstraat verder volgen. Sla linksaf, de Butastraat in. → 7
 Rotonde helemaal rond (richting de jeugdlokalen) → 8
 Keer terug naar de rotonde waar het monument staat van pater Beckers,
Ga verder op de Butastraat tot aan de volgende rotonde. Hier neem je de 1 ste afslag.
Dit is de Vroenweg. De weg volgen tot op het einde. → 9 +10+11+12+13+14
 Einde van de weg sla je linksaf (= Pater Beckersstraat), richting het kanaal.
Vervolg deze weg langs het Albertkanaal tot aan de kinderboerderij, het VROENHOF. Geniet
van een lekker ijsje en/of een bezoekje aan de speelboerderij. → 15
 Vervolg je weg langs het Albertkanaal - linksaf knooppunt 319 volgen.
Aan het T-punt sla je linksaf, het bos in – altijd links aanhouden!. Zo kom je aan de
FERM TROOSTPLEK –→ 16
 Ga door de troostplek, rechts het bos in (= Heel smal paadje. Let op voor de mountainbikers.)
Aan het T-punt sla je linksaf tot aan de verharde weg. Dit is Het Heike. Steek deze straat
over (voorzichtig) en vervolg je weg naar links. →17
 Eerste weg naar rechts, Zagerijstraat.
Bocht volgen en dan weer naar rechts, de Bovenstraat in. → 18+19
 Vervolg de Bovenstraat. Na huis nr. 45, sla je rechtsaf (= onverharde weg, het bos in).
Altijd links aanhouden. Zo kom je in het Hemelrijk en sla je rechtsaf, richting de Kanaalweg.
Sla rechtsaf en dan weer linksaf, richting Ubbersel. Dus Kanaalweg oversteken en de straat
Ubbersel inrijden. Aan het T-punt naar links, de Mangelbeekstraat in. Rechts aanhouden
(glasbollen links laten liggen.) Na ongeveer 50 m sla je linksaf, de Horionweg in. → 20
 Aan het einde van de Horionweg sla je rechtsaf naar de Kanaalweg.
En dan weer linksaf, achter de witte boerderij. Dit is Ijzersveld. Volg deze weg bocht naar
links. Einde van de weg naar rechts, het bos in. Rij altijd rechtdoor. Aan het kruispunt in het
bos ga je naar links, het boswachtershuisje voorbij rijden. Aan het einde van deze weg sla
rechtsaf, het Hemelrijk in. Einde van de weg, weer naar rechts, de Bovenstraat in. → 21
 Vervolg deze weg tot aan de Everselkiezel.
Rechts (op de hoek) ligt het Beauty en Massage salon ‘GOUDEN HANDEN. → 22
 Sla linksaf en volg de Everselkiezel, voorbij de lagere school De Springplank. → 23
 Aan het appartementsblok links, hoek Everselkiezel en Sint Jacobusstraat vind je de laatste
vogelverschrikker. → 24
 Sla rechtsaf, de Padbroekweg in. Zo kom je weer terug aan het ontmoetingscentrum St.-Baaf
EINDE

WELKOM bij Ferm Eversel !
Doen wat je graag doet met andere vrouwen uit de buurt.
Ontmoeting, crea, kookworkshops, fietsen, wandelen, gezellig kletsen, ….
Aan jou de keuze. Ongetwijfeld zit er ook iets voor jou tussen ons aanbod
aan activiteiten. Neem een kijkje en doe mee. Welkom!

Plaats vogelverschrikkers
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

SINT-BAAF – Padbroekweg 1 - INFO
Bavostraat 9
Bavostraat 29
Bavostraat 36
Bavostraat 47
Pater Beckkersstraat 44
Butastraat 21/1
Butastraat 22
Vroenweg 9
Vroenweg 12
Vroenweg 13
Vroenweg 18

13
Vroenweg 29
14
Vroenweg 44
15
HET VROENHOF -Vroenweg 17 - INFO
16
FERM TROOSTPLEK - zijstr.
Lusthofstraat
17
Het Heike 6
18
Bovenstraat 50
19
Bovenstraat 42
20
Horionweg 16
21
Bovenstraat 14
22
GOUDEN HANDEN – Everselk. 45 - INFO
23
Everselkiezel 67
24
Hoek Everselk. – St.-Jacobusstr.

Cafetaria Sint-Baaf

Juli en Augustus
ma
di:
wo:
do:
vr:
za:
zo:

Gesloten
Gesloten
14.00-23.00
14.00-23.00
14.00-23.00
Vanaf 11.00
Vanaf 9.00

ma
di:
wo:
do:
vr:
za:
zo:

Gesloten
Gesloten
14.00-21.00
Gesloten
14.00-21.00
14.00-21.00
10.00-21.00

Laat je inspireren op
SamenFerm.be
Met de campagne PlantTroost wil Ferm een bron van troost zijn voor iedereen die worstelt met
gemis, verlies, afstand of afscheid. Een belangrijk onderdeel van de campagne zijn de troostplekken.

Wat is een troostplek?
Een troostplek is een groen plekje dat voor iedereen toegankelijk is en het hele jaar door te bezoeken.
Een plek waar je naartoe kan gaan om even stil te staan, waar je rustig kan vertoeven…. Waar mensen
elkaar kunnen vinden in troost en waar je samen bloembollen plant als symbool voor verbondenheid,
hoop en kracht. En wanneer de bloemen in het voorjaar bloeien, denken we terug aan de moeilijke
periode die corona ons bracht en herdenken we onze dierbaren.

Volg ons op Facebook – Ferm Eversel.
Of heb je nog vragen, stuur gerust een mailtje naar
fermeversel@gmail.com

Stemformulier van:
NAAM: …………………………………………………………………………………………………………………………
ADRES: ………………………………………………………………………………………………………………………..
GSM - NUMMER: …………………………………………………………………………………………………………

Nummer vogelverschrikker
(slechts 1 nummer per rij)
Plaats 1
Plaats 2
Plaats 3

Dit stemformulier mag je afgeven in het cafetaria van Sint-Baaf.
Of als het cafetaria gesloten is, in de brievenbus nr. 1.
Dankjewel!

Wil je ook kans maken op een FERM prijs?
Maak dan een selfie bij een vogelschrikker.
Of op een mooi plekje in Eversel.
Het kan niet gek genoeg zijn.
Stuur deze selfie naar fermeversel@gmail.com
Of via een privé-bericht naar Facebook Ferm Eversel.

SUCCES !!
FERM EVERSEL

